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فن اجلناس والسجع يف منظومة الفرائد البهية يف القواعد الفقهية للسيد أيب
)بكر األهديل اليمين الشافعي (دراسة حتليلية بالغية
Nur Hamidah, Halimi Zuhdy
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang
Email: hamidahn232@gmail.com, halimizuhdy@uin-malang.ac.id

Abstract: Nadzam is mazdzumat ilmiyah which is patterned speech that contains
knowledge and normative. It is changing the nadzam aims to make it easier for someone to
understand the knowledge and information that will be delivered. Nadzam is a literature that
has high artistic value, and there are beautifying elements. One of the nadzam which there
are elemenys that make it beautiful is nadzamal-faraid al-bahiyah fi al-Qawaid al-Fiqhiyah
creation by Sayyid Abi Bakar al-Ahdali Al-Yamani As-Syafii, that is muhassinat lafdziyah and
muhassinat maknawiyah. The purpose of this research is : 1) to know the various kinds of
jinas that found in the nadzam “Al-Faraid Al-Bahiyah fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah” creation by
Sayyid Abi Bakar al-Ahdali Al-Yamani As-Syafii; and 2) to know the various kinds of poetry
contained in the nadzam “Al-Faraid Al-Bahiyah fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah” creation by Sayyid
Abi Bakar al-Ahdali Al-Yamani As-Syafii. This research is a type of qualitative descriptive
research. In collecting data, researchers used reading and writing techniques. And for data
analysis technique used by researchers in this research is by reducing data, presenting data,
and conclusions. The result of this reseach are: 1) the various kinds of jinas contained in the
nadzam “Al-Faraid Al-Bahiyah fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah” creation by Sayyid Abi Bakar alAhdali Al-Yamani As-Syafii is just jinas ghairu tam, there are: jinas mudhari is on 15 stanzas,
jinas lahiq is on 17 stanzas, jinas marduf is on 11 stanzas, jinas mukattaf is on 7 stanzas,
jinas muzayyal is on 27 stanzas, jinas maqlub ba’du is on 1 stanzas. And in the nadzam there
is also mulahhaq bi al-jinas that is isytiqaq is on 41 stanzas and syibhul isytiqaq is on 2
stanzas; and 2) various kinds of sajak which are contained in the nadzam “Al-Faraid AlBahiyah fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah” creation by Sayyid Abi Bakar al-Ahdali Al-Yamani As-Syafii
is saja’ murassa’ is on 5 stanzas, saja’ mutawazi is on 129 stanzas and saja’ mutharraf is on
290 stanzas.
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املقدمة

النظم فرع من الشعر الذي يستخدم
الكلمات وسيلة اخلواطر حصلت على

من علم البالغة أبدا ،ألن البالغة تساعد
تؤدي وظيفاهتا حنو التعبري
اللغة أن ّ
يتضمن عنصرين مها املعىن
واإلبالغ الذي ّ

التصور .تتميز النظم من الشعر ،أ ّن
الوهم و ّ
النظم هو املنظومة العلمية أي الكلمات
تتضمن حتصيل علمي والشكلي ويتكون
ّ

واللفظ .يعرض مازن املبارك أن علم البالغة
يف أول نشأهتا رّكزت إىل علم املعاىن .وبعد
تطور علم البالغة ،ماتع ّكزت على علم
ّ

األوزان والقافية (الشعر يظهر يف قرن )19
(طه ،2003 ،ص.)49 .
يعرض املنفلوطي يف النظرات ليس كل

البالغة على نقد األدب أو النقد العملى،
اثنيا تع ّكزت على األسلوبيات ،أما
األسلوبيات هي فرع من علم اللغة تساعد

النظم من األوزان والقافية .والشعر هو
سر
الكلمات
ّ
تتضمن الشعور والفكر ّ
ويتكون من األوزان
الروحية اإلنسانية
ّ
والقافية (الشعر القدمي) واليت ّكون من

من الكلمات املوزون هي الشعر ،ولكن من
املمكن النظم .وتتميز النظم والشعر من
قارئهما ،أما قارئ الشعر فيتأثّر انفعاليا،
وأما قارئ النظم فيقدر أن حيصل على
التشجيع وتن ّفس الصعداء ألنه قد يساعده
يتفهم املواد العلمي املضمون فيه
أن ّ
(السيد 1404 ،ه ،ص.)6 .
احتاج مؤلف النظم يف كتابة النظم إىل
علم البالغة إلن النظم استخدم اللغة
العربية ،وفرع من علم اللغة خاصة اللغة
ماانفك علم اللغة
العربية هو علم البالغة.
ّ
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املعاىن فقط ،ولكن اىل علم البيان وعلم
البديع أيضا (املبارك ،1999 ،ص.)19 .
ولكن متام حسن يعرض أن نشأة علم
تقسم مرحلتنيّ ،أوال تع ّكزت
البالغة ّ

على حتليل األسلوب (حسن،2000 ،
ص.)279 .
كانت املنظومة املرتكبة لتسهيل
يفهم العلوم و املعلومات
الشخص أن ّ
املضمون فيها .واملنظومة لديها الفنية أو
األدبية العالية ،وفيها العناصر احملسنات هلا.
أحد املنظومة اليت يتضمن من العناصر
احملسنات هي منظومة الفرائد البهية يف
القواعد الفقهية للسيد أيب بكر األهدايل
اليمين الشافعي ،فيها احملسنات اللفظية أي
اجلناس و السجع.
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سوى النظر عن كون البالغة منهاجا
الستكشاف النصوص العربية مثل القرآن،
والنظم ،واألحاديث ،والشعر ،والنصوص
األدبية العربية هلا وظائف األخرى هي
أرشدت الناس أن يكون ماهرا وذكيا عن
التكلم اللغة العربية أو اللغة األخرى يف

فيها خاصة يف الفصل األول و الفصل
الثاين.
ومؤلّف هذه املنظومة هو السيد

أيب بكر األهديل اليمين الشافعي ،ولد بقرية
احللة مشال مدينة املراوعة تقريبا سنة 943
هجرية .وفيما عدا مؤلفها ،له مؤلفات

احلياة اليومية ،ألن علم البالغة كما قال
مدخل هدى هو عبارة اللون عن ألوان
املهمة (هدى،
نظام العلوم األدبية واللغوية ّ
 ،2014ص .)10 .ومن علم البالغة

متنوعة تعىن :ألّف السيد أيب بكر األهديل
الكتاب نفحة املندل بذكر بىن األهدل ،مث
ألّف نظم التحرير يف الفقه ،وألّف نظم
الورقات ،وألّف نظم النخبة .وتويف رمحه هللا

يهتم أو يرجع منها
ابحملسنات املعنوية ،وأما ّ
يسمى ابحملسنات اللفظية
إىل تزيني اللفظ ّ
(انصف ،واألخرى ،2004 .ص.)187 .
منظومة الفرائد البهية هي تعرض

(الشافعي ،2004 ،ص .ب).
فيما يتعلّق ابحملسنات اللفظية وخاصة
فن اجلناس والسجع ،وجد الباحث
الدرسات السابقة ،منها :جوهرة الفردوس

القواعد الفقهية وبلغ عدد بيتها مخس مئة
وستة بيت ،وفيها ثالثة فصول ،الفصل
األول فيها مخس قواعد الفقهية والفصل

حتت العنوان اجلناس والسجع يف منظومة
"منت الزبد" للشيخ اإلمام أمحد ابن رسالن
الشافعي ،وحممد أويل النهى حتت العنوان

الثاين فيها أربعون قاعدة والفصل الثالث
عشرون قاعدة .هلذا البحث ،حددت
فن اجلناس و السجع املضمون
الباحثة على ّ

أنواع السجع واجلناس يف كتاب هداية
الصبيان للشيخ سعيد ابن سعد ابن حممد
ابن نبهان الرتميي احلضرمي دراسة حتليلية
بديعية ،و نور العيين حتت العنوان اجلناس

الذي يعرف به التحسني املعنوي واللفظي
هو علم البديع ،له وظيفة بتجميل اللغة،
يسمى
يهتم أو يرجع إىل تزيني املعىن ّ
أما ّ

تعاىل بقرية احملط من قرى وادي رماغ يوم
األحد الثالث من مجاد اآلخرة سنة 1030
هجرية فعمره إحدى ومخسون سنة تقريبا
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والسجع يف ديوان أيب قاسم الشعيب بقافية
الدال ،و يولتا حتت العنوان احملسنات
اللفظية يف إسالميات شعر حسان بن
اثبت ،مثّ ألف سيد احلسىن حتت العنوان
احملسنات اللفظية واملعنوية يف القصائد
الدعائية للشيخ محيم جزويل :درسة حتليلية
بديعية.
من الدرسات السابقة ،وجدت الباحثة
التشابه واإلختالف بني الدرسات السابقة
وهذا البحث .والتشابه منهما هو النظرية
املستخدمة تعىن احملسنات اللفظية خاصة
اجلناس والسجع وحلّلوا أنواع اجلناس
والسجع يف موضوع البحث .واإلختالف
منهما هو املوضوع املستخدمة ،يستخدم
الباحث هذا البحث "املنظمومة الفرائد
البهية ،موقف الباحث يف هذا البحث
ليكمل وليزيد اكتشاف البحث عن اجلناس
والسجع يف املنظومة.
من الشرح القدمي ،هدف الباحث هبذا
احملسنات أو
البحث أن ّ
يبني العناصر ّ

البديعيّة املطابق مبا قد ّبني يف علم البالغة
وخاصة يف علم البديع .يبتغي الباحث هذا
ّ
البحث أن يعرض العنصرين عن احملسنات
اللفظية مها أنواع اجلناس والسجع .وأما
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موضوع هبذا البحث فهو املنظومة "الفرائد
البهية" وهي املنظومة املضمونة على القواعد
الفقهية ألّفها للشيخ أبو بكر األهديل
اليمين الشافعي.

اإلطار النظاري
أ .علم البالغة

علم البالغة هو علم الذي يدرس عن
حتسني الكالم أو الكلمة ،يبحث فيه
ارتباط الكلمات والعبارة مبقتضى احلال أو
البيئة أو املعىن ،يف البالغة املعىن احلقيقي
واملعىن اجملازي الذي عادت العبارة إىل
التصور .أ ّن أصل كلمة
الشعور ،والتحسني و ّ
البالغة من الكلمة "بلغ-يبلغ" و نفس
املعىن ابلكلمة "وصل-يصل" ،ومعناه
الوصول أو اإلنتهاء (مخيم و سباكر،

 ،2018ص .)8 .البالغة لغة انتهاء
الشيئ إىل غايته املطلوبة أو الوصول إىل
القمة ،واصطالحا وصول الفكرة ابللفظ
ّ
الصحيح ،الفصيح ،ويوافق على مقتضى
احلال أو املعىن السياقية (وحي الدين،
 ،2007ص.)1 .
يعرض يف كتاب علوم البالغة ،أ ّن
تعريف البالغة اصطالحا يف معجم
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املصطالحات العربية هي مطابقة الكالم
الفصيح ملقتضى احلال ،فال ب ّد فيها من
التفكري يف املعاين الصادقة القيّمة القوية

توخي
املبتكرة منسقة حسنة الرتتيب ،مع ّ
الدقّة يف انتقاء الكلمات واألساليب على
حسب مواطن الكالم ومواقعه وموضوعاته

وحال من يكتب هلم أو يلقى إليهم (قاسم
و ديب ،2003 ،ص.)8 .
ّأما البالغة هي أتدية املعىن اجلليل
واضحا بعبارة صحيحة فصيحة ،هلا يف
كل كالم
النفس أثر خالب ،مع مالءمة ّ
للموطن الذي يقال فيه واألشخاص الذي
كل شيئ إالّ
خياطبون .فليست البالغة قبل ّ
فنّا من الفنون يعتمد على صفاء اإلستعداد
الفطرى ودقة إدراك اجلمال ،وتبني اخلفية
بني صنوف األسالب ،وللمرانة يد الجتحد
الفىن ،وتنشيط املواهب
يف تكوين الذوق ّ

الفاترة ،والبد للطالب إىل جانب ذلك من
قراءة طرائف األدب ،والتملؤ من منرية
الفياض ،ونقد اآلاثر األدبية واملوازنة بينها،

وأن يكون له من الثقة بنفسه مايدفعه إىل
احلكم حبسن مايراه حسنا وبقح ما يع ّده
قبيحا (اجلارم وأمني ،1977 ،ص.)8 .

أ ّن علم البالغة يدرس عن الكلمات،
خاصة يدرس عن معناها ،تركيبها ،أتثري
النفس إليها ،وحتسني وختيري الكلمات
يتفرع علم
ابلدقّة واملطابق مبقتضى احلالّ .
البالغة إىل ثالثة فروع ،هي :علم املعاين،
علم البيان وعلم البديع.
ب.علم البديع

البديع من الكلمة "بدع" ( :بدع
الشيئ يبدعه بدعا وابتدعه) أي أنشأه
وبدأه ،والبديع هو الشيئ الذي يكون أوال،
والبديع هو احملدث العجيب ،وأبدعت
الشيئ :اخرتعته ال على مثال .أ ّن البديع
هو أحد من أمساء هللا إلبداعه األشياء
كل
وإحداثه إايها وهو البديع األول من ّ
شيئ ،كما قال يف القرآن الكرمي (بَ ِديْ ُع
السمو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض) السورة األنعام 101
َّ َ َ

أي خالقها ومبدعها (قاسم و ديب،
 ،2003ص.)52 .
يعرض يف معجم املصطلحات أن علم
البديع يف اإلصطالح هو تزيني األلفاظ أو
املعاين أبلوان بديعة من اجلمال اللفظي أو
ويسمى العلم اجلامع لطرق التزيني.
املعنوي ّ
وعرف اخلطيب القزويين تعريف علم البديع
ّ
األول هو
تعرفني ،أما تعريف علم البديع ّ
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يتبني به وجوه تزيني الكالم بعد رعاية
علم ّ
املطابقة وصريح الداللة ،وأما تعريفه الثاين
يبني به وجوه تزيني الكالم بعد
هو علم ّ

يعرض يف كتاب جواهر البالغة أن
اجلناس يقال له التجنيس ،والتجانس،
واجملانسة ،واليستحسن إالّ إذا ساعد اللّفظ

أمني أن علم البديع هو علم الذي يدرس
عن تزيني األلفاظ أو املعاىن أبلوان بديعة
املعنوي (اجلاروم و
من اجلمال اللفظي أو
ّ
أمني ،1977 ،ص)263 .

حّت اليكون التكلّف يف اجلناس
مايزينها ّ
مع مراعاة االلتنام (اهلامشي ،1999 ،ص.
 .)325ويعرض يف كتاب دروس البالغة
أن اجلناس هو جتانس اللفظني يف النطق ال

رعاية تطبيقة على مقتضى احلال وصريح
الداللة (قاسم و ديب ،2003 ،ص.
عرف على اجلارم و مصطفى
ّ .)53-52

رّكز علم البديع أن يبحث عن وجوه
التحسني أو تزيني الكلمة يف اللفظ و
تقسم علم البديع عن قسمني هي:
املعىنّ ،

املعىن ووازى مصنوعه مطبوعه مع مراعاة
النظري ،ومتكن القرائن فينبغي أن ترسل
املعاين على سجيتها لتكتسي من األلفاظ

يف املعىن ويكون فيه اتما وغري اتم (انصف
و األخرى ،2004 ،ص.)173 .
تنوع اجلناس إىل نوعني هو اجلناس
ّ

احملسنات
احملسنات اللفظية؛ و ّ )2
ّ )1
احملسنات اللفظية تبحث عن
املعنوية .أن ّ
تزيني أو حتسني الكالم من انحية لفظه
(ساغال ،2016 ،ص ،)161 .وذهب

اللفظي واجلناس املعنوي (مخيم و سباكري،
 ،2018ص ،)182 .واجلناس اللفظي
تقسم إىل قسمني مها اجلناس التام واجلناس
ّ
غري التام (البحريي ،2006 ،ص.)128 .

الدكتور أسامة البحريي يف كتاب تيسري
البالغة أن احملسنات اللفظية هي اليت يكون
التحسني هبا راجعا إىل اللفظ يف املقام

 .1اجلناس التام
أن اجلناس التام هو اتّفقت حروفه يف
النوع ،والعدد ،واهليئة أو الضبط والرتتيب

األول ،وإن كان بعضها يفيد حتسني املعىن
أيضا (البحريي ،2006 ،ص.)11 .

وتنوع اجلناس
واختلف اللّفظ يف املعىنّ .
التام إىل ثالثة أنواع ،هي :اجلناس املماثل،
واجلناس املستويف ،واجلناس املرّكب

ج .اجلناس
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(البحريي ،2006 ،ص.)134-128 .
تنوع اجلناس التام إىل ثالثة أنواع ،هي:
ّ

أ .اجلناس املماثل
اجلناس املماثل هو ما كانت الكلمتان

املتاجنسان من نوع واحد حنو إمسني أو
فعلني أو حرفني (البحريي ،2006 ،ص.
 .)128املثال من نوع املماثل الكلمتني
الإلمسني.
وجد يف تلك األية الكلمتان
املتجانسان هو الكلمة "الساعة" ولكن
خمتلفتان يف املعىن ،أما الكلمة "الساعة"
األوىل مبعىن القيامة ،وأما الكلمة "ساعة"
الثانية مبعىن املدة الزمنية املعروف.
أما مثال اجلناس املماثل من نوع
الفعلني:

"قوم لو ا ّّنم اراتضوا ملا قرضوا  #أو أّنم
شعروا ابلنقص ما شعروا"

"من الناس من يعمل من أول النهار
إىل آخره"

اجلناس املماثل من نوع احلرفني يف
الكلمة "من" ،أ ّن كلمة احلروف "من"
األول مبعىن بعض ،وكلمة "من" الثاين مبعىن
ّ
بداية .مها الكلمتان املتساواين يف النطق
ومها من نوع واحد واملختلفان يف املعىن.
ب .اجلناس املستويف
اجلناس املستويف هو ما كانت الكلمتان
املتشاهبان أو املتجانسان فيه من نوعني
املختلفني كاإلسم و الفعل أو اإلسم و
احلروف أو الفعل و احلروف (قاسم و
ديب ،2003 ،ص .)115 .واملثال يف
قول أيب متام هو:

"ما مات من كرم الزمان فإنّه  #حييا
لدى حيىي بن عبد هللا"

اجلناس املماثل من نوع فعلني من قول

من األمثلة القدمية هناك الكلمتان
املختلفان أي الكلمة "حييا" هو من كلمة

حممد اخلازن القدمية يف الكلمة
أيب ّ
األول مبعىن
"شعروا"ّ ،أما الكلمة "شعروا" ّ
أحسوا والكلمة "شعروا" الثاين مبعىن نظموا
الشعر.

فعل أي فعل مضارع ومعناها يعيش ويدوم،
أما الكلمة "حيىي" هو من كلمة اسم وهو
اسم من الشحص (اسم َعلَ ْم) أو اسم
املمدوح.

أما مثال اجلناس املماثل من نوع
احلرفني:

ت .اجلناس املرّكب

فن الجناس والسجع في منظومة الفرائد البهية في القواعد الفقهية للسيد أبي بكر األهدلي اليمني الشافعي

157

Vol. 2 No.2

يعرض أسامة البحريي أ ّن اجلناس
املرّكب هو ما كان أحد طرفيه لفظا مفردا،
وتنوع إيل أربعة أنواع
واآلخر مرّكباّ ،

(البحريي ،2006 ،ص.)131 .
املرفو
األوّل :اجلناس ّ
املرفو هو ما كان اللفظ
أ ّن اجلناس ّ

اتمة وجزء من
مكوان من كلمة ّ
طرفه املركب ّ
كلمة األخرى ،املثال يف قول احلريري ،هو:

"وال تله عن تذكار ذنبك وابكه #
بدمع حياكي الوبل حال مصابه"
"ومثّل لعينيك احلمام ووقعه  #وروعة
ملقاه ومطعم صابه"

األول اللفظ "مصابه"
يف الطرف ّ
ومعناها سقوطه ،والطرف الثاين اللفظ "م
صابه" أ ّن احلرف ميم من كلمة مطعم،
األول والثانية املتشاهبان
اللفظ يف الطرف ّ
يف النطق واملختلفان يف املعىن وأحدمها
املفرد واألخرى املركب.
الثاين :اجلناس املتشابه
أ ّن اجلناس املتشابه هو ما كان

ط (قاسم و ديب،
اللفظان تشاهبني يف اخل ّ
عرفه أسامة
 ،2003صّ .)115 .
البحريي أ ّن اجلناس املتشابه هو ما كان
مكوان من كلمتني اتمتني
طرفه املرّكب ّ
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تشبهان مع الطرف املفرد نطقا وخطّا
(البحريي ،2006 ،ص .)132 .املثال
من اجلناس املتشابه كقول أيب الفتح البسيت:

"ِإذا ملك مل يكن ذاهبه  #فد

مها اللفظان املتشاهبان ،ولكن
كون هذا
الطرف األ ّول هو اللفظ (ذا هبه) ّ

اللفظ من الكلمة (ذا) ومعناها صاحب
والكلمة (هبه) ومعناها هدية أي كرمي
معطاء .أن الطرف الثاين هو اللفظ (ذاهبه)
مبعىن ضائعة ومولية ومها املتشاهبان يف

ط ولكن املختلفان يف املعىن،
النطق واخل ّ
األول مرّكب والطرف
واللفظ يف الطرف ّ
الثاىن املفرد.

الثالث :اجلناس املفروق
أ ّن اجلناس املفروق هو ما كان
ط (قاسم و ديب،
اللفظان املختلفني يف اخل ّ
 ،2003ص .)115 .ويعرض أسامة
البحريي أن اجلناس
مكوان
طرفه املرّكب ّ
تشبهان معا الطرف

املتشابه هو ما كان
من كلمتني اتمتني
املفرد نطقا ولكنهما

خيتلفان يف الكتابة (البحريي،2006 ،
ص .)133 .املثال منه كقول أيب الفتح
البسيت أيضا:

"كلّكم قد أخذ اجلا  #م وال جام لنا"

Nur Hamidah, Halimi Zuhdy

فن الجناس والسجع في منظومة الفرائد البهية في القواعد الفقهية للسيد أبي بكر األهدلي اليمني الشافعي

"ما الّذي ضرّ مدير  #اجلام لو جاملنا"

تضمن اللفظ (جام لنا و جاملنا)
ّ
من اجلناس املفروق ،مها اللفظان املتشاهبان

اجلناس غري التام هو ما كان اللفظان
خيتلفان من واحد أو أكثر من األمور
األربعة أي من نوع احلروف ،عدد احلروف،

يف النطق ولكن املختلفان يف الكتابة
واملعىن.
والرابع :اجلناس املل ّفق

هيئة (ضبط) احلروف ،وترتيب احلروف
(قاسم و ديب ،2003 ،ص.)116 .
يتفرع إىل أربعة فروع ،هي:
ّ

أ ّن اجلناس املل ّفق هو ما كان فيه
طرفا اجلناس كالمها مرّكبني من كلمتني
اتمتني واملتشاهبان يف النطق واملختلفان يف
املعىن (البحريي ،2006 ،ص.)133 .
املثال منه كقول أيب الفتح البسيت أيضا:

"فلم تضع األعادي قدرشاين  #والقالوا
فالن قد رشاين"

يتضمن اللفظ (قدر شاين و قد
ّ
رشاين) ،أن اللفظ (قدر شاين) يف الطرف
ويتكون من كلمة (قدر) ومعناها
األول
ّ
ّ
ويتكون من كلمة (شاين) ومعناها
قيمة
ّ

مكانيت .واللفظ (قد رشاين) يف الطرف
ويتكون من كلمة (قد) أي من حرف
الثاين ّ
ويتكون من كلمة (رشاين) ومعناها
تقليل
ّ
قدم يل رشوة .مها اللفظان املتشاهبان يف
النطق ولكن املختلفان يف املعىن.
 .2اجلناس غري التام

أ .اإلختالف يف نوع احلروف
أ ّن اجلناس غري التام الذي خيتلف
يتفرع إىل ثالثة
اللفظان يف نوع احلروفّ ،
نوع:
اجلناس املضارع :هو ما كان احلرفان

املختلفان فيه متقاربني يف املخرج الصويت
ويكون اإلختالف (البحريي،2006 ،
ص ،)135 .املثال من اجلناس املضارع هو
كقول الرسول صلّى هللا عليه وسلّم "ما
أضيف شيئ أفضل من علم إىل حلم".
يتضمان من اجلناس املضارع هو
اللفظان ّ
األول يستخدم
(علم) و (حلم) .اللفظ ّ

احلرف عني و اللفظ الثاين يستخدم احلرف
حاء ،مها احلرفان خمرجهما يف احللق.
اجلناس الالحق :هو ما كان
كل منهما احلروف املبتعد فيه
اللفظان و ّ

متباعد يف املخرج الصويت (البحريي،
 ،2006ص .)136 .املثال منه كقول هللا
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(ويْ ٌل لِّ ُك ِّل ُمهََزٍة لُ َمَزٍة) سورة اهلمزة:
تعاىل َ
يتضمان من اجلناس
 .1اللفظان الذي
ّ
الالحق مها (مهزة) و (ملزة) أن احلروف (ه)

أ ّن القسم الثاين هو ما كانت الزايدة يف
ويسمى
إحدى اللفظني حبرفني و أكثر
ّ
اجلناس املذيّل (البحريي ،2006 ،ص.

(البحريي ،2006 ،ص ،)137 .املثال
(والّ ِذي ُه َو يُطْعِ ُم ِ ْين
منه :قول هللا تعاىل َ
فني) سورة
َويَ ْس ِق ْنيَ ،وإذَا َم ِر ْ
ت فَ ُه َو يَ ْش ْ
ضُ
الشعراء .80-79 :هناك احلرفان املختلفان

الكلمتان املختلفتان يف عدد احلروف مها
الكلمة (إىل) و (إهلك) أن الكلمة (إهلك)
تزيد احلرفني يف آخر الكلمة.

و (ل) مها متباعدان يف املخرج الصويت.
املصحف :هو ما كان
اجلناس
ّ
اللفظان اختالف احلرفني بسبب النقط

يف النقط ،مها احلرف "ق" و "ف".
ب .اإلختالف يف عدد احلروف
تقسم اجلناس غري التام من اختالف
ّ
عدد حروفهما إىل قسمني:
األول هو ما كانت الزايدة يف
القسم ّ

إحدى اللفظني حبرف واحد (قاسم و
ديب ،2003 ،ص .)116 .املثال منه
قول رسول هللا تعاىل يف السورة القيامة:
ِ
ابلساق ،إِ َىل
َ 30-29
الساق ّ
(والتَ َّفت ّ
ٍ
يومئذ املساق) .الكلمتان املختلفتان
َربِّك
(الساق) و
يف عدد احلروف مها الكلمة ّ
(املساق) ،أ ّن إحدى الكلمتني الزايدة
حبرف واحد هو (املساق) أي تزيد على
حرف امليم.

160

 .)139املثال منه قول هللا تعاىل يف السورة
ت َعلَْي ِه
(وانْظُْر إهلك الّذي ظَلْ َ
طهَ ،97 :
ِ
يف الْيَِّم نَ ْس ًفا).
لنحرقَنّه مثّ لننسفنّه ِ ْ
َعاك ًفا ّ

ت .اإلختالف يف ضبط (هيئة)
احلروف
أ ّن اجلناس غري التام الذي خيتلف
اللفظان يف ضبط (هيئة) احلروف أي حبرف
و حبرفني ال أكثر ويس ّمى به اجلناس
احملرف(البحريي ،2006 ،ص،)139 .
ّ
ِ
(ولََق ْد أ َْر َس ْلنَا فْي ِه ْم
املثال منه قول هللا تعاىل َ
ِ
ف َكا َن عقبة املن َذ ِريْن)،
ُمْنذ ِريْ َن ،فَانْظُر َكْي َ
وجد فيه الكلمتان املختلفان يف ضبط
ِ
(املنذرين) بكسرة
احلروف أي يف كلمة
الذال و (املن َذرين) بفتحة الذال.
ج.اإلختالف يف ترتيب احلروف
أ ّن اجلناس غري التام الذي خيتلف

ويسمى اجلناس
اللفظان يف ترتيب احلروف ّ
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وتقسم إىل قسمني (البحريي،
القلب،
ّ
 ،2006ص.)140 .
قلب الكل :هو إذا كان اللفظان
املتشاهبان يف حروفهما كلّها مقلوبة ،أي أن
حروف الكلمة األوىل عكس حروف
الكلمة الثانية (البحريي ،2006 ،ص.
 .)141املثال منه قول العبّاس بن
األحنف:

"حسامك فيه لألحباب فتح  #ورحمك فيه
لألعداء حتف"

يتضمن يف قول العبّاس اجلناس
ّ
القلب هو الكلمة (فتح) و (حتف)
واحلروف من كلمة (فتح) عكس من كلمة
(حتف) ،ومها خيتلفان يف ترتيب كل
احلروف.
أ ّن كلمة (بني) و كلمة (بين) مها من
اجلناس القلب أي قلب بعض إلّنما
كل
خمتلفتان يف ترتيب بعض احلروف ال يف ّ
احلروف.
د .امللحق ابجلناس
أ ّن اجلناس له امللحق ،ويلحق ابجلناس
نوعان:
األوّل ،اذا كان اللفظان املشرتكتني يف
يسمى
جذر أو أصل اللغوي الواحد وهو ّ

ابإلشتقاق (البحريي ،2006 ،ص.
)143
الثاين ،اذا كان اللفظان متشاهبتني يف

كثري من احلروف و مها املختلفتني قي
يسمى بشبه اإلشتقاق
األصل اللغوي وهو ّ
(البحريي ،2006 ،ص)143 .
السجع

عرف السيّد أمحد اهلامشي أ ّن السجع
ّ
هو توافق الفافصلتني يف احلرف األخري
وأفضله ما تساوت فقره (اهلامشي،1999 ،
عرف أيضا اخلطيب التربيزي
صّ .)330 .
أ ّن السجع هو تواطؤ الفاصلتني من النثر
حرف واحد (قاسم و ديب ،2003 ،ص.
 .)106ويعرض أيضا حفين انصف و
األخرى أن السجع هو اتّفاق الفاصلتني يف
النثر من احلرف األخري (انصف و
يتفرع
األخرى ،2004 ،صّ .)174 .
السجع من الناحية املوسيقية والنغمية إىل
ثالثة فروع:
املرصع (الرتصيع)
 .1السجع ّ

املرصع أو الرتصيع هو ما
أ ّن السجع ّ
كل اللفظة تقابل فيه من فقرة النثر أو
كان ّ
صدر البيت بلفظة على وزّنا و رويّها أي
احلرف األخري (قاسم و ديب،2003 ،
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املرصع هو:
ص .)107 .املثال من السجع ّ
اّلل عليه وسلّم:
كقول الرسول هللا صلّى ّ
"الطاعم الشاكر كالصائم الصابر" ،فيها

و ديب ،2003 ،ص .)106 .املثال منه:
(ما لَ ُك ْم الَ
كقول هللا تعاىل يف السورة نوح َ
جو َن َِّّللِ َوقَ ًاراَ ،وقَ ْد َخلَ َق ُك ْم أَطْ َو ًارا) -13
تَ ْر ْ

املتمثلة يف الروي أي يف احلرف األخري و يف
الوزن العروضي و القافية.
 .2السجع املتوازي
عرف أسامة البحريي أ ّن السجع
ّ

ولكنّهما ختتلفان يف الوزن العروضي ألن
اللفظ يف اآلية األوىل أطول من اللفظ يف
اآلية الثانية.

تتضممن من السجع
أربعة كلمات اليت
ّ
املرصع هي كلمة (الطاعم) بكلمة (الصائم)
ّ
وكلمة (الشاكر) بكلمة (الصابر) ،كلّها

املتوازي هو ما كانت الفاصلتان املتفقتني يف
الوزن والقافية (البحريي ،2006 ،ص.
 .)152املثال من السجع املتوازي :كقول

هللا تعاىل يف السورة الغاشية اآلية 14-13
ِ
ض ْو َعةٌ) ،أما
اب َم ْو ُ
(فْي َهاَ ُس ُرٌر َم ْرفُ ْو َعةٌَ ،وأَ ْك َو ٌ
كل
اآليتان املتفقتان يف الكلمة األخرية يف ّ
اجلملة يف الوزن والقافية أي يف الكلمة
ض ْو َعةٌ)
(م ْو ُ
(م ْرفُ ْو َعةٌ) و كلمة َ
َ
املطرف
 .3السجع ّ
املطرف هو إختالف اللفظ
أ ّن السجع ّ

يف الفاصلتني أو الفواصل من وزنه و
الروي ،وذلك أبن يرد يف أجزاء
اإلتّفاق يف ّ
الكالم سجعات غري موزونة عروضيا،
وبشرط أن يكون رويّها روي القافية (قاسم
162

 .14أن اآليتني متّفقتان يف الروي أي يف
(وقَ ًارا) و كلمة
احلرف األخري وهو يف كلمة َ
(أَطْ َو ًارا) مها يتّفقان يف حرف (را)،

منهجية البحث
استخدمت الباحثة نوع البحث يف
هذا البحث من املنهج الكيفي ،ألن هذا
البحث فيه خصائص من البحث الكيفي
يف الغالب ،هي )1 :اإلعدادات الطبيعية
كمصدر البياانت املباشر والباحثة كاألداة
احملصلة أو
الرئيسية؛  )2الوصفية ّ )3
تفضل ّ
النتائج من الطريقة؛ حتليل البياانت
اهتم ابملعىن (بوغدان
ابألستقرائية؛ و ّ )4
وبكلن ،1982 ،ص .)27 .وهذا البحث
من نوع املنهج الوصفي ،ألن البحث
يهدف إىل توضيح الظاهرة املعيّنة ،وجتميع
البياانت واملعلومات تبعا هلا ،وتصوير احلالة
يف الواقع (دعمس ،2008 ،ص.)34 .
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يسمى هذا البحث نوع البحث
الكيفي ألنه يقدم النتائج غري رقمي،
ويسمى نوع البحث الوصفي ألنه يعرض

لتعرف املواضيع الرمسي ولتكوين
فيها حماولة ّ
الفكرة كما تعرض البياانت ،وحماولة لتقدمي
التأييد يف املواضيع والفكرة (شرمان

نتائج البحث بشكل الوصفي عن فن
اجلناس والسجع يف املنظومة "الفرائد البهية
يف القواعد الفقهية" للشيخ أبو بكر

ورودمان ،2005 ،ص .)81 .أما طريقة
حتليل البياانت يف هذا البحث هي:
تصنيف البياانت ،عرض البياانت،

األهديل اليمين الشافعي.
استخدم الباحث هذا البحث من
مصدرين ،مها :املصدر األساسي واملصدر
الثانوي.كما أن املصدر األساسي هو

واإلستنباط والتحقق.

املصدر لتجميع البياانت األساسية
(سيسوانتو ،2012 ،ص ،)56 .واملصدر
األساسي هلذا البحث "املنظومة الفرائد
البهية يف القواعد الفقهية للسيد أيب بكر
األهديل اليمين الشافعي" .واملصدر الثانوي
هلذا البحث هو البحوث السابقة واملقالة
السابقة والكتب الذي حبث اجلناس
والسجع ،منهم اجلناس والسجع يف منظومة
منت زوبد للشيخ اإلمام أمحد ابن رسالن
الشافعي وابحثته جوهرة الفردوس،
والكتاب التيسري البالغة للدكتور أسامة
البحريي .واستخدم الباحث الطريقة مجع
البياانت هلذا البحث هي طريقة اإلستقراء
والكتابة .وأشار حتليل البياانت إىل العملية

فن اجلناس املضمونة يف منظومة الفرائد
ّ
البهية للسيد أيب بكر األهديل اليمين
الشافعي
سيكتب و سيشرح الباحث منظومة
فن أو أنواع اجلناس
كل ّ
واحدة من ّ
املضمونة يف منظومة الفرائد البهية للسيد
أيب بكر األهديل اليمين الشافعي ،كما
يلي:
اجلناس املضارع

"فكم له من نعمة علينا  #ومنة أوصلها
إلينا" (الشافعي ،2004 ،ص)1 .

يف بيت املنظومة السابقة هناك
يتضمن اجلناس املضارع ،كما
اللفظ الذي ّ
شرح الباحث يف اإلطار النظاري أ ّن اجلناس
املضارع هو ما كان احلرفان املختلفان فيه
متقاربني يف املخرج الصويت ويكون
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اإلختالف (البحريي ،2006 ،ص.
 .)135فيها اجلناس بني كلميت (علينا) و
(إلينا) ،هناك احلرفان املختلفان مها حرف

"مصنّف احلرب السيوطي األجلّ* جزاه
خريا ربنا عزّ و جلّ" (الشافعي،2004 ،
ص)2 .

اجلناس الالحق

اجلناس الناقص املردوف هو زايدة حرف
واحد يف ّأول الكلمة .هناك الكلمتان
املختلفتان يف عدد حروفهما مها يف كلمة
األول
(جل) تزيد الكلمة ّ
(األجل) و كلمة ّ
ّ

العني يف كلمة (علينا) و حرف اهلمزة يف
كلمة (إلينا) ،ولكن خمرجهما متقارابن أي
من احللق.

"فهو أهم سائر العلوم* إذ هو للخصوص
والعموم" (الشافعي ،2004 ،ص)1 .

يف بيت املنظومة السابقة اللفظ الذي

يتضمن اجلناس الالحق ،كما شرح الباحث
ّ
يف اإلطار النظاري أ ّن اجلناس الالحق هو
كل منهما احلروف
ما كان اللفظان و ّ

يف بيت املنظومة السابقة اللفظ الذي
يتضمن اجلناس الناقص املردوف ،كما
ّ
عرض الباحث يف اإلطار النظاري أ ّن

حبرف واحد يف ّأوهلا أي زايدة حرف
األلف ،ويسمى ابجلناس الناقص املردوف.
اجلناس الناقص املكتف

"مقصودها التمييز للعبادة * مما يكون
شبهها يف العادة"(الشافعي ،2004 ،ص.
)9

املبتعد فيه متباعد يف املخرج الصويت
(البحريي ،2006 ،ص .)136 .اجلناس
بني كلميت (العلوم) و (العموم) ،هناك
احلرفان املختلفان مها حرف الالم يف كلمة

يف بيت املنظومة السابقة اللفظ الذي

(العلوم) و حرف امليم يف كلمة (العموم)،
ومتباعدان يف املخرج الصويت أي أ ّن حرف
الالم يف كلمة (العلوم) خمرجه يف اللسان و

يتضمن اجلناس الناقص املكتف ،كما
ّ
عرض الباحث يف اإلطار النظاري أ ّن
اجلناس الناقص املكتف هو زايدة حرف

حرف امليم يف كلمة (العموم) خمرجه يف
الشفتني.

واحد يف وسط الكلمة .هناك الكلمتان
املختلفتان يف عدد حروفهما مها يف كلمة
(العبادة) و كلمة (العادة) تزيد الكلمة
األول حبرف واحد يف وسطها أي زايدة
ّ

اجلناس الناقص املردوف
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حرف الباء ،ويسمى ابجلناس الناقص
املكتف.

 .)142هناك اجلناس بني كلميت (عبادة) و
(بعادة).

اجلناس الناقص املذيل

امللحق ابجلناس أي اإلشتقاق
ّ

"فالشكر دائما له على ما * أواله الحنصي
له إنعاما" (الشافعي ،2004 ،ص)5 .

"إذا ما اعتزّ ذو علم بعلم* فعلم الفقه أوىل
ابعتزاز" (الشافعي ،2004 ،ص)3 .

يف بيت املنظومة السابقة اللفظ الذي

يف بيت املنظومة السابقة اللفظ الذي

يتضمن اجلناس الناقص املذيّل ،كما عرض
ّ
الباحث يف اإلطار النظاري أ ّن اجلناس
الناقص املذيّل هو زايدة أكثر من حرف
واحد .هناك الكلمتان املختلفتان يف عدد

يتضمن امللحق ابجلناس أي اإلشتقاق ،كما
ّ
عرض الباحث يف اإلطار النظاري أ ّن
اإلشتقاق هو جيمع اللفظان اللذان
يشرتكان يف اجلذر أو أصل لغوي واحد.

حروفهما مها يف كلمة (فيها) و كلمة
(يوفيها) تزيد الكلمة الثاين حبرفني يف ّأوهلا
ويسمى هذا
أي زايدة حرف الياء و الواوّ ،

هناك الكلمتان تشرتكتان يف اجلذر أو أصل
(اعتز) و كلمة
لغوي واحد أي يف كلمة ّ
(اعتز) فعل
(اعتزاز) وجذرمها من كلمة
ّ

"فلم تكن تشرط يف عبادة * مل تشتبه
هيئتها بعادة" (الشافعي ،2004 ،ص)9 .

امللحق ابجلناس أي شبه اإلشتقاق
ّ

اجلناس ابجلناس الناقص املذيّل.
اجلناس قلب البعض

(عز) هو فعل
املاضي من كلمة اعتزاز و ّ
اعتز و اعتزاز.
اجملرد من كلمة ّ
الثالثي ّ

"ومنه فقد اجلزم والرتدد * لكن هنا
مستثنيات ترد" (الشافعي ،2004 ،ص.
)16

يف بيت املنظومة السابقة اللفظ الذي
يتضمن اجلناس قلب البعض (مقلوب
ّ
البعض) ،كما عرض الباحث يف اإلطار

يف بيت املنظومة السابقة اللفظ الذي

النظاري أ ّن اجلناس قلب البعض هو
اختالف الكلمتني يف ترتيب بعض احلروف
دون بعض (البحريي ،2006 ،ص.

يتضمن امللحق ابجلناس أي شبه اإلشتقاق،
ّ
كما عرض الباحث يف اإلطار النظاري أ ّن
شبه اإلشتقاق هو اللفظان املتشاهبان يف
حروفما ،ولكنّها املختلفان يف اجلذر أو
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أصل لغوي واحد .هناك اللفظان املتشبهان
من كثري حروفهما ،ولكنهما خمتلفان يف
جذرمها مها اللفظ (تردد) و اللفظ (ترد)،

 ،2003ص .)107 .هناك كلمات
شطري البيت املتمثلة يف وزن العروضي
واحلروف األخرية هي (ختفيف=ختفيف)،

أ ّن اللفظ (تردد) جذره ردد واللفظ (ترد)
جذره ورد.

(يلي=جلي).

فن السجع املضمونة يف منظومة الفرائد
ّ
البهية للسيد أيب بكر األهديل اليمين
الشافعي
سيكتب و سيشرح الباحث منظومة
فن أو أنواع اجلناس
كل ّ
واحدة من ّ
املضمونة يف منظومة الفرائد البهية للسيد
أيب بكر األهديل اليمين الشافعي ،كما
فن اجلناس:
كتب وشرح الباحث عن ّ
املرصع
السجع ّ

"ختفيف إسقاط وتنقيص يلي * ختفيف
إبدال وتقدمي جلي" (الشافعي،2004 ،
ص)28 .

يف بيت املنظومة السابقة اللفظ الذي

املرصع ،كما عرض
يتضمن السجع
ّ
ّ
الباحث يف اإلطار النظاري أ ّن السجع
كل اللفظة تقابل فيه من
ّ
املرصع هو ما كان ّ
فقرة النثر أو صدر البيت بلفظة على وزّنا
و رويّها أي احلرف األخري (قاسم و ديب،
166

السجع املتوازي

"احلمدهلل الذي فقهنا * ولسلوك شرعه
نبّهنا" (الشافعي ،2004 ،ص.)1 .

يف بيت املنظومة السابقة اللفظ الذي
يتضمن السجع املتوازي ،كما عرض
ّ
الباحث يف اإلطار النظاري أ ّن السجع

املتوازي هو إختالف اللفظ يف الفاصلتني
الروي،
أو الفواصل من وزنه و اإلتّفاق يف ّ
وذلك أبن يرد يف أجزاء الكالم سجعات

غري موزونة عروضيا ،وبشرط أن يكون
رويّها روي القافية (قاسم و ديب،2003 ،
ص .)106 .يف املنظومة وجدت فيها
اللفظ من الفاصلتني املتّفقتني يف الوزن و
ويسمى به السجع املتوازي ألّنا
القافية،
ّ
كل الفاصلة املتّفقة يف الوزن و
اللفظ من ّ
القافية أي يف اللفظ فَ ّق َهنَا و نَبَّ َهنا.
طرف
السجع امل ّ

"فالشكر دائما له على ما * أواله
الحنصي له إنعاما" (الشافعي،2004 ،
ص)1 .
Nur Hamidah, Halimi Zuhdy
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يف بيت املنظومة السابقة اللفظ
املطرف كما عرض
الذي ّ
يتضمن السجع ّ
الباحث عن تعريف السجع وخاصة
املطرف يف اإليطار النظاري،
السجع
ّ
املطرف ألن الكلمتني
ّ
ويسمى ابلسجع ّ
خمتلفتان يف الوزن العروضي ولكنهما
متفقتان يف احلروف األخري من الفاصلتني
أي يف حرف َما و َما.
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وفن السجع أو أنواع السجع املوجودة
ّ
يف منظومة الفرائد البهية يف قواعد الفقهية
للسيد أيب بكر األهدايل اليمين الشافعي

اإلختتام
كما عرض الباحث يف املق ّدمة ،وتق ّدم
وجتمع الباحث
أيضا يف اإلطار النظاري ّ
البياانت اليت تتضمن عن اجلناس السجع

املرصع ،والسجع املتوازي،
هي السجع
ّ
املرصع
املطرفّ .أما السجع
والسجع
ّ
ّ
املوجودة يف مخسة أبيات ،و السجع
املتوازي يف مائة و تسعة و عشرين بيت،
املطرف مائيت و تسعني بيت.
والسجع ّ

املوجودة يف منظومة الفرائد البهية يف
القواعد الفقهية للسيد أيب بكر األهديل
اليمين الشافعي ،وسيخلص الباحث من
املبحث السابق ،وهو:

املراجع واملصادر

فن اجلناس أو أنواع اجلناس املوجودة
أ ّن ّ
يف منظومة الفرائد البهية يف قواعد الفقهية
للسيد أيب بكر األهدايل اليمين الشافعي
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